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BIOLOGIA -1º ANO 

 

Atividade para segunda-feira (18 de maio de 2020) – 1 AULA 

 

CITOLOGIA – BIOLOGIA 4 

CITOPLASMA E ORGANOIDES CELULARES. 

 

- Fazer a leitura das páginas 33 a 35. 

-  Resolver os exercícios das páginas 19, 20 e 21. 

 

 

 
Correção da atividade referente ao dia 13/05 

 

PÁGINA 13. 

 

Exercício 1 

Presença da parede celular constituída , principalmente, de celulose; presença de 

plasmodesmas. 

 

Exercício 2 

E 

 

Exercício 3 

a) Todos os tipos. 

b) Lipídios e proteínas (lipoproteica) 

c) Proteger a célula e regular a entrada e saída de substâncias. 

 

 

Exercício 4 

a) Microvilosidades – servem para aumentar a superfície de absorção dos alimentos. 

b) Desmossomos – promovem maior adesão entre as células adjacentes. 

c) Interdigitações – promovem  maior adesão entre as células adjacentes.  

 

Exercício 5 

D 

 

Exercício 6 

Soma: 07 
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Avaliação de Biologia 
 

1) (UFSC) A maior parte dos seres vivos é composta de água. No corpo humano, a porcentagem de água 

pode variar de 20%, nos ossos, a 85% nas células nervosas; nas medusas (animais marinhos), a porcentagem 

de água chega a mais de 95%. Assinale a(s) afirmativa (s) que indica(m) corretamente a importância da 

água nos seres vivos. 

01) A água é capaz de dissolver substâncias químicas – sais minerais, proteínas, carboidratos, aminoácidos, 

ácidos nucléicos, gases. 

02) A água atua no transporte e remoção dos produtos do metabolismo. 

04) A grande capacidade da água de absorver calor protege o material vivo contra súbitas mudanças 

térmicas. 

08) A água atua como lubrificante, estando presente nos líquidos corporais, entre um órgão e outro. 

SOMA: (              ) 

 

2) O termo lipídeo designa alguns tipos de substância orgânica cuja principal característica é a 

insolubilidade em água e a solubilidade em certos solventes orgânicos. A razão desta insolubilidade é que 

as moléculas de lipídeos são apolares, isto é, destituídas de carga elétrica e, por isso, não tem afinidade 

pelas moléculas polarizadas da água. Além dessa insolubilidade, os lipídios apresentam outras 

características de aspecto funcional. Assim, cite três funções que podemos atribuir a esse composto 

orgânico. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) (PUC) Considere as seguintes afirmativas. 

I – As proteínas são substâncias de grande importância para os seres vivos: muitas participam da construção 

da matéria viva. 

II – As proteínas chamadas enzimas facilitam reações químicas celulares. 

III – As anticorpos, que também são proteínas, funcionam como substância de defesa. 

Assinale: 

a) Se somente I estiver correta. 

b) Se somente II estiver correta. 

c) Se somente III estiver correta. 

d) Se I e II estiverem corretas. 

e) Se todas estiverem corretas. 

 

4) Teste de ácidos nucleicos pode ajudar a identificar mais pacientes soropositivos 

Pesquisadores revelaram que novo método utilizado aumentou a produtividade da detecção de HIV em 

23%. 

Programas de detecção do vírus HIV geralmente analisam apenas a presença de anticorpos HIV, mas o teste 

de ácido nucleico (NAT) pode detectar uma maior quantidade de pacientes soropositivos, afirmam 

pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. 

A equipe de pesquisa estudou mais de três mil pacientes que realizaram o teste em clínicas comunitárias 

em San Diego, para examinar o rendimento dos testes com um teste rápido e NAT. 

O estudo mostrou que o NAT aumentou a produtividade da detecção de HIV em 23%. 



Os primeiros estágios da infecção pelo HIV representam um período de transmissibilidade, por isso os 

pesquisadores alertam para o fato de que a detecção precoce e correta é fundamental para o controle da 

epidemia da AIDS.  

“A ampliação do uso de NAT para programas de testes de HIV de rotina pode ajudar a diminuir a taxa de 

incidência de HIV, através da identificação das pessoas com infecção aguda, que não seriam detectadas 

através de exames de rotina apenas”, disse o autor do estudo, Sheldon Morris.                     SAÚDE.NET. 

18 jun. 2010.   

 Sobre os ácidos nucleicos, são feitas as seguintes proposições:  

I. Os dois tipos de ácidos nucleicos (DNA e RNA) permitem que os organismos vivos reproduzam os seus 

componentes de uma geração para outra. 

II. Esses ácidos ocorrem em todas as células vivas. 

III. Nos ácidos desoxirribonucleicos estão presentes as todas as bases nitrogenadas, exceto a timina.  

IV. A duplicação do DNA é considerada semiconservativa e ocorre graças à ação de enzimas chamadas 

polimerases.   

V. Ambos os ácidos são formados por uma dupla hélice polinucleotídica.   

 Estão corretas: 

a) I e III. 

b) I e IV. 

c) III e V. 

d) I, II e IV. 

e) II, IV e V. 

 
5) Quais as unidades básicas formadoras dos ácidos nucléicos e qual a sua composição química? 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6) Com relação aos ácidos nucléicos assinale as afirmativas corretas: 

01) a pentose do DNA é a desoxirribose e a do RNA é a ribose. 

02) são bases púricas: adenina e guanina. 

04) são bases pirimídicas: citosina, timina e uracila. 

08) as bases nitrogenadas encontradas no DNA são: adenina, guanina, citosina e timina. 

16) as bases nitrogenadas encontradas no RNA são: adenina, guanina, citosina e uracila. 

32) a timina é exclusiva do RNA. 

64) a uracila é exclusiva do DNA. 

SOMA: (              ) 

 

7) (UFAL) O filamento simples de DNA... TAGCATG... tem como cadeia complementar: 

a)...UTCGTUC... 

b)...TAGCATG... 

c)...GTACTGA... 

d)...ATCGTAC... 

e)...UACGAUC... 



 

8) Responda: 

a) Explique qual é o papel dos RNAs no metabolismo celular. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais são as diferenças entre vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

9) As vitaminas são nutrientes orgânicos necessários em quantidades mínimas para manter o crescimento 

e o metabolismo normais. Diferentemente dos carboidratos, lipídeos e proteínas, elas não fornecem energia 

ou são empregadas como “materiais de construção” biológicos. Por outro lado, há mais de um século sabe-

se que diversas patologias não são causadas por agentes infecciosos, e sim por deficiências vitamínicas. 

Compreendeu-se que as vitaminas são essenciais para a regulação de nossos processos fisiológicos, pois 

atuam como coenzimas e grupos prostéticos – moléculas que, ao se associarem com enzimas, tornam-nas 

ativas. 

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.brAcesso em: 10 jan. 2014.  

Marque a alternativa que contém falsas informações a respeito das vitaminas. 

a) A vitamina E, encontrada nos vegetais, nos grãos, nos óleos e peixes, atua como antioxidante. 

b) A vitamina D está associada com a manutenção dos níveis dos níveis sanguíneos adequados de cálcio e 

fosfato responsáveis pela mineralização óssea normal. 

c) A vitamina C ou ácido ascórbico, encontrada em frutas cítricas, tomates e em vegetais como couve e 

brócolis, é um poderoso antioxidante. Além disso, a vitamina C participa do metabolismo do colágeno e na 

biossíntese de neurotransmissores e, de uma forma ainda pouco compreendida, das reações imunes. 

d) A vitamina A previne a ocorrência de problemas oculares como a xeroftamia (queratinização da 

conjuntiva), a cegueira, deficiências imunológicas, problemas reprodutivos e de crescimento. 

e) Uma dieta diária variada, com base em frutas, verduras, grãos e fontes de proteína, dificilmente 

proporcionam todas as vitaminas necessárias para a manutenção da estabilidade de nosso organismo. 

Assim, recomenda-se à população como um todo que sejam administradas doses extras de vitaminas. 

 

10) Numa situação hipotética, uma certa população apresenta altos índices de cárie dentária, osteoporose e 

hemorragias constantes por meio de sangramentos nasais. Verificaram a ocorrência de carência de alguns 

íons minerais e, para suprir tais deficiências, apresentaram algumas propostas. Qual das propostas a seguir 

traria maior benefício à população, no combate às doenças identificadas? 

a) Distribuição de leite e derivados. 

b) Adicionar flúor à água que abastece a cidade. 

c) Adicionar iodo ao sal consumido na cidade, nos termos da legislação vigente. 

d) Incentivar os habitantes a utilizar panelas de ferro na preparação dos alimentos. 

e) Incrementar o consumo de frutas e verduras. 
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